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A11Setúbal tem uma nova associação - Setúbal na Rede
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-05-2015

Meio: Setúbal na Rede - O Portal do Distrito Online

URL:: http://setubalnarede.pt/canal/setubal-tem-uma-nova-associacao

 
No passado dia 1 de maio, num dos restaurantes da cidade de Setúbal, reuniram - se quase duas
centenas de setubalenses para conhecerem uma nova Associação que tem por nome ANDGERAÇÕES.
Foi criada por cidadãos que, em tempos idos ou mesmo agora, têm em comum o gosto por uma das
modalidades desportivas que, a seguir ao futebol, já levou longe o nome de Setúbal, enquadrados na
instituição mais emblemática desta cidade que é o Vitória Futebol Clube. Estive lá com a minha
família. Fomos para conhecer uma nova iniciativa de participação cidadã - numa sociedade
democrática todas são bem-vindas, desde que procurem colaborar para o bem comum - e foi-nos
dada a oportunidade de encontrar colegas de escola ou de bairro que há muitos anos não nos víamos.
Só por isso já teria sido um tempo bem utilizado. Mas foi, sobretudo, uma oportunidade para recordar
os tempos gloriosos do Andebol do Vitória. Muitos foram os que passaram pelo écran no qual
projetaram fotos, aproveitando as novas técnicas áudio -visuais, de quase todos os que, nas últimas
décadas, praticaram ou dirigiram esta prática desportiva e os momentos de maior glória do clube.
Alguns, mesmo já com largos anos de vida, estavam também no almoço. O momento mais alto foi a
homenagem, mais que justa, a um dos mais bem-sucedidos treinadores de andebol: Manuel Manita.
Encheu-nos a alma termos tido a oportunidade de recordar tempos inesquecíveis, mas ela ficou a
transbordar ao ser lida uma mensagem, muito emotiva, do homenageado, a residir agora fora de
Setúbal, que nos levou a sentir mais fortes e gratas saudades das épocas em que o Pavilhão Antoine
Velge ficava superlotado de adeptos, independentemente, do clube adversário. Quantas tardes e
noites também eu me sentei nas bancadas e vibrei com o "amor à camisola" que envergavam os
nossos jogadores. Para que Setúbal volte a ter, na prática competitiva do andebol, uma possibilidade
de ser mais estimada pelos seus habitantes e por todos os que a visitem a acompanhar as suas
equipas, surgiu a ANDGERAÇÕES. Esta nova Associação, faz questão de ter como parceiro privilegiado
a seção de andebol do nosso VFC, mas assegurando uma organização e gestão autónomas. O
interessante é que esta nova Associação não irá só tentar revitalizar o andebol, mas também
"organizando, promovendo e dinamizando, atividades de Lazer, de Recreio e Desportivo, Cultural e
Social, tanto no âmbito Regional como Nacional especialmente dirigidas aos JOVENS". São de grande
alcance estes objetivos porque, sem excluir qualquer jovem de ambos os sexos, irá dar especial
atenção aos que poderão ter na prática desportiva, que não será só o andebol, uma ocasião favorável
de se promoverem, pessoal e socialmente, assegurando assim a sua plena integração social. Para
além, destas metas, a ANDGERAÇÕES conseguirá ajudar o Vitória a abrir-se mais à cidade com o
dinamismo de outrora. Ficámos conscientes de que são muitos e grandes os desafios que esta nova
Associação terá de enfrentar. Os mais urgentes são reabilitar o Pavilhão, tornando mais adequada a
iluminação, reparando o piso de jogo que, como está, feriu já alguns jovens atletas, mas, sobretudo,
reconstruindo os balneários para que as meninas possam praticar andebol e a todos os atletas do
clube e os que nos visitarem disponham de condições mais dignas e modernas. Agora, no estado em
que se encontram, com que impressão regressarão às suas terras os atletas que nos visitam? Pelas
fotos que nos foram dadas a ver, não será, de certeza, agradável. Mas pareceu-me haver condições
para o conseguir. Senti, desde logo, o empenho determinado dos dirigentes da Associação, que foi
reforçado pela presença de um representante da Federação Portuguesa de Andebol, do vereador Pedro
Pina da nossa Câmara Municipal, grande entusiasta desta dimensão da democracia que é a de não
deixar ninguém excluído das possibilidades de participar na promoção de uma sociedade mais
inclusiva, e a de um membro da Direção do VFC, Rui Salas, que Setúbal sempre haverá de recordar
como um dos grandes defensores dos movimentos associativos. Decerto que, para já, estas presenças
são a garantia de que outros parceiros cooperantes hão de surgir. Mas o parceiro mais seguro será o
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povo de Setúbal, não só dos que gostam de andebol, mas de todos os que amam a sua terra. A
representá-lo, por agora, esteve a Deolinda de Jesus, que, com a sua alma vitoriana e a sua
encantadora voz, já se tornou uma especial embaixadora sadina, e tornou o convívio mais alegre. Só
faltou a nossa comunicação social local. Sei que esta ausência não é sinal de menos apreço por esta
modalidade que o demonstrado, todas as semanas, pelo futebol. Os nossos jornais e rádios são
imprescindíveis para que os setubalenses conheçam e se interessem pela ANDGERAÇÕES. Foi uma
parte do dia muito bela. Não só pelo convívio conseguido, mas porque se sentiu o orgulho de ser desta
terra do rio azul. Alguns fizeram-se logo sócios, na esperança de que muitos mais sigam a sua atitude.
Que viva e seja promissora a ANDGERAÇÕES. Fotografia de capa por Luci Correia Nasceu em Setúbal,
onde ainda reside, no seio de uma família católica e de origem humilde, cujo rendimento vinha do
trabalho na pesca e na indústria conserveira. Com os irmãos fez um percurso de crescimento
consciente das dificuldades dos seus pais e do enorme esforço para que os estudos estivessem sempre
em primeiro lugar. Assim prosseguiu os seus estudos tendo completado a licenciatura em Ciências
Religiosas pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. No âmbito social e eclesial
tem assumido, desde a juventude, várias responsabilidades com destaque para a presidência da
direção da Cáritas Diocesana de Setúbal, cargo que exerce desde 1987 e a presidência da Cáritas
Portuguesa, desde 1999. O seu trabalho e empenho na luta pela justiça social, tem sido reconhecida
de várias formas pela sociedade civil, religiosa e política. Em 10 de Junho de 2007 foi agraciado por S.
Ex.cia o Senhor Presidente da República com a Ordem de Mérito de Grande Oficial. Em 2014 tomou
posse como vogal do Conselho das Ordens de Mérito Civil. É também professor do ensino secundário.
Isto merece ser partilhado! Relacionado
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Artística “escorrega” frente ao Fafe
ARTÍSTICA AVANCA                21

Treinador: Carlos Martingo.
Luís Silva; Victor Alvarez (4), Miguel
Baptista (5), Ricardo Mourão, Vasco
Santos (2) e Ricardo Ramos (2) - sete
inicial - Hélder Oliveira, João Valente,
Nelson Almeida, Marcelo Ferreira, Car-
los Santos, Marco Ferreira, Diogo
Oliveira (6) e Nuno Carvalho.

AC. FAFE                                            25

Treinador: José Silva.
Miguel Marinho; Sérgio Ribeiro (2), Cláudio
Mota (3), Tiago Silva (4), César Gon ça l ves
(6), Nuno Fernandes (2) e João Fer - nandes
(1) - sete inicial- Victor Ribei ro, Mário
Pereira, João Freitas, Valdemi ro Pi res, João
Castilho, José Sampaio (3), Hu go André,
Nuno Pinheiro e Armando Pinto (4).

Avelino Conceição

DESAIRE A Artística de Avan -
ca, depois de na sexta-feira ter
vencido no recinto do Sismaria,

no arranque da Fase Final da
2.ª Divisão Nacional, que vai di-
tar as duas equipas que vão su-
bir ao primeiro escalão, no pas-
sado domingo foi derrotada em
casa pelo AC Fafe, num que foi
disputado num piso que se en-
contrava algo escorregadio.

Pavilhão Municipal Adelino Dias
Costa, em Avanca.
Assistência: cerca de 120 espectadores.
Árbitros: César Carvalho e Daniel Frei -

tas (Associação de Andebol de Braga).
Oficial de Mesa: António Brousse.
Ao intervalo: 11-12.

Andebol
Xxxxxx xxxxx

A equipa de Avanca entrou
algo desconcentrada e, sem
surpresa, esteve quase sempre
atrás do marcar, ainda que pela
diferença mínima.

Colectivo desequilibrado
Mesmo quando jogou em

superioridade numérica, a for-
mação da casa mostrou um
coletivo desequilibrado e, para
complicar as suas contas, ain -
da teve pela frente o inspira-
díssimo Miguel Marinho. O
guardião do Fafe efectuou uma
exibição de grande nível e foi
sempre um obstáculo muito
complicado de ultrapassar por
parte dos rematadores do con-
junto treinado por Carlos Mar-

tingo, que ao intervalo perdia
por um golo (11-12).

E com um parcial de 5-0 nos
primeiros minutos do segundo
tempo, a equipa visitante “ca-
vou” uma vantagem (12-18)
que se revelou decisiva no fi-
nal. A Artística nunca mais con-
seguiu entrar na luta pela vi-
tória, sendo que o melhor que
conseguiu foi, a poucos minu-
tos do final, encurtar a distân-
cia para quatro golos (20-24),
diferença pela qual acabaria
por perder.

Diogo Oliveira, no conjunto
da casa e César Gonçalves, na
formação nortenha, foram os
mais concretizadores de um
jogo algo quezilento. |
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Andebol

ABC na fase final de juvenis

A 
equipa de juvenis 
do ABC garantiu, 
ontem, a respeti-
va presença na fa-

se final do campeonato 
nacional da categoria, ao 
terminar em primeiro lu-
gar a fase de apuramen-
to disputada no Pavilhão 
Flávio Sá Leite.

O feito foi ainda conse-
guido pelo Perestrelo, que 
terminou na segunda po-
sição, enquanto o Spor-
ting, terceiro classifica-
do, foi afastado da prova.

Na primeira jornada o 
ABC bateu o CD B. Peres-
trelo por 35-29, enquanto 
no segundo o CD B. Pe-

restrelo bateu o Sporting 
por 25-19. Ontem , no jo-
go decisivo, o ABC derro-
tou o Sporting por 31-26, 
e garantiu o primeiro lu-
gar do grupo.

Na fase final da compe-
tição estarão, para além do 
ABC e Perestrelo, o Benfi-
ca e o Águas Santas.

Europeu: Portugal 
venceu Ucrânia
A seleção portuguesa de 
andebol ascendeu on-
tem ao segundo lugar do 
Grupo 5 de qualificação 
para o Europeu de 2016, 
ao vencer a Ucrânia por 
34-24, em encontro da 
quarta jornada, disputa-
do em Vila Nova de Gaia.

Depois do triunfo por 
32-26 em Brovary, a for-
mação das ‘quinas’, que 
vencia ao intervalo por 
19-12, somou o segun-
do triunfo, ultrapassan-
do a Rússia, que perde-
ra sábado na Hungria 
(29-25), que se qualificou, 
e tem menos um encon-
tro disputado.

A formação das ‘qui-
nas’, que recebe a Hun-
gria (10 de junho) e des-
loca-se à Rússia (14) nas 
duas últimas rondas, so-
ma quatro pontos, contra 

ABC está na luta pelo título nacional
D
M oito da Hungria e dois da 

Rússia. Apuram-se os dois 
primeiros, mais o melhor 
terceiro dos sete grupos

Fase final: II Divisão
Arsenal da Devesa 
venceu Sismarias
O Arsenal da Devesa re-
cebeu e venceu o Sisma-
rias por 38-30, em encon-
tro da segunda jornada da 
fase final do campeonato 
nacional de andebol da 
segunda divisão, e segue 
na frente da tabela classi-
ficativa, com seis pontos, 
os mesmos que o AC Fa-
fe, seu adversário da pró-
xima jornada.O conjunto 
fafense venceu, ontem, 
no pavilhão do Avanca 
(25-21) depois de na sexta 
feira ter recebido e bati-
do o Boa Hora por 24-22.

No dia 9 de maio, pe-
las 18h00, o AC Fafe rece-
be o Arsenal.
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  Tiragem: 10000
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  Pág: 23
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  Área: 6,82 x 9,83 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59105896 01-05-2015

O Colégio de Gaia visita amanhã, pelas

18h, o JAC Alcanena,  a contar para o jogo

2 dos quartos de final do play off do

Campeonato Multicare 1ª Divisão Femi-

nina.

Recorde-se que a formação gaiense rece-

beu e venceu, no passado sábado, o JAC

Alcanena (25-24), de modo que pode fes-

tejar amanhã a passagem às ‘meias’.

Caso perca, as duas equipas voltam a

jogar no domingo, às 17h, em Alcanena. 

COLÉGIO DE GAIA
VISITA JAC ALCANENA

ANDEBOL
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O treinador de andebol, natural 
de Penedono, Ricardo Vasconce-
los, foi o escolhido para selecio-
nador nacional da equipa inglesa 
de Sub-19.
Ricardo Vasconcelos estreou-se no 
andebol com oito anos, jogou pelo 
Núcleo de Andebol de Penedono e 
no Sporting Clube de Portugal.
Orientou várias equipas durante 13 

anos e é agora treinador mestre EHF 
(Federação Europeia de Andebol). 
Em Inglaterra, onde está há dois 
anos, Ricardo Vasconcelos tem 
sido diretor de desenvolvimento 
de andebol em Nottinghamshi-
re, treinador principal do Not-
tingham Handball Club, entre ou-
tras funções para a divulgação da 
modalidade. 

  ANDEBOL

RICARDO VASCONCELOS VAI TREINAR 

SUB-19 DE INGLATERRA
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  Âmbito: Regional

  Pág: 18
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  Corte: 1 de 1ID: 59105526 01-05-2015
ANdEbOL

Col. Gaia inicia 
playoff em grande
o Colégio de Gaia foi a equipa do 
Norte com mais razões para sorrir 
na primeira jornada do playoff de 
campeão da i divisão de andebol 
feminino ao vencer em casa o JAC 
Alcanena por 25-24. A contar para a 
mesma fase, a equipa do Maiastars 
foi derrotada em casa pelo Colégio 
João de barros (27-28), num jogo 
que terminou com as maiatas a 
queixarem-se do trabalho da equipa 
de arbitragem. No playoff de manu-
tenção, o CA Leça alcançou uma 
importante vitória no pavilhão do 
Juv.Mar (16-19) e deu um passo 
importante rumo à permanência no 
principal escalão do andebol femini-
no nacional.
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  Cores: Preto e Branco

  Área: 13,40 x 17,82 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59065640 30-04-2015

Página 20



A21

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 5,00 x 7,74 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59064171 30-04-2015

Andebol João de
Barros adianta-se 
no playoff

O passado sábado marcou o
arranque do playoff da 1.ª Divisão
de andebol feminino, com o
Colégio João de Barros, 3.º na fase
regular, a vencer no reduto do
Maiastars (6.º), por 27-28.
Disputada à melhor de três, a série
muda-se já este fim-de-semana
para Meirinhas, onde a equipa de
Paulo Félix terá duas hipóteses
para fechar a série. A Juve Lis (8.ª)
recebeu o Alavarium (1.º), e
perdeu por 21-24. A série continua
em Aveiro.
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  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 5,53 x 7,52 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59064140 30-04-2015

Andebol Jorge Rito
fala sobre liderança e
motivação 

Antigo treinador das equipas de
andebol do ABC de Braga e do
Benfica, Jorge Rito é o convidado
da terceira edição do Ciclo de
Conversas Desportivas: A
experiência do treinador –
liderança e motivação de equipas,
que se realiza na próxima
segunda-feira, pelas 21:30 horas,
no auditório do Estádio Municipal
de Leiria. As inscrições são
gratuitas, mas obrigatórias, no
site da Câmara Municipal de
Leiria.
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  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Preto e Branco

  Área: 18,86 x 12,07 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59061954 29-04-2015

A.C. Lamego  23
SC.Espinho   28

O Andebol Clube de 
Lamego recebeu o Espi-
nho para a realização da 
7ª jornada do campeona-
to nacional da 1ª divisão. 
A equipa de Lamego entrou 
apática no jogo, sofrendo 
alguns contra-ataques e 
sem conseguir dar respos-
ta no ataque. 

A primeira parte foi equili-
brada, nem sempre bem dis-
putada com a equipa visitante 
a estar sempre na frente do 
marcador. O resultado ao 
intervalo assinalava 12-15 a 
favor da equipa do Espinho. 

Na segunda parte assistiu-se 
praticamente a uma réplica 
da primeira, com a equipa 
de Lamego a correr atrás do 
prejuízo e claramente em dia 
não. Até mesmo em situa-

ções de superioridade numé-
rica o Andebol Club de Lame-
go não conseguia finalizar 
com êxito. Nos últimos 10min 
a equipa lamecense deu um 
ar da sua graça mas acordou 

Andebol Club de Lamego – INICIADOS – Campeonato Nacional 
1ª Divisão - 2ª Fase - 7ª Jornada

Vitória no dérbi com muita raça
demasiado tarde para conse-
guir lutar pela vitória.

Andebol Club de Lame-
go: Guedes, João Nuno (4), 
Lapa, José Vitor, Artur (1), 
Carlitos, Ruca, Vasco, An-
dré Coruche (4), André Dias 
(5), Sérgio (1), Diogo (4) e 
António (4).

Treinador: Tiago Oliveira 
e Luis Machado

Director: Carlos Pereira
No próximo fim-de-sema-

na o Andebol Club de Lame-
go joga jornada dupla: 1/5 
FC Porto x AC Lamego 12:30h 
– pav. Municipal Lagarteiro 3/5 
AC Lamego x AD Sanjoanense 
15:00h – pav. Multiusos de 
Lamego. 

Andebol Club Lamego
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ANDEBOL
ACV COM

BONS
RESULTADOS

As várias equipas da AC
Vermoim estiveram em ac-
tividade, no passado do-
mingo, no Pavilhão Terras

de Vermoim. A equipa de
infantis venceu, de forma
clara, o ABC, por 24-22, e
o resultado bem que po-

deria ser mais ampliado
dada a superioridade de-
monstrada pela equipa da
casa na segunda parte. Os

7 golos de Diogo Luís Silva,
os 6 de João Oliveira e os 5
de João Pacheco ajudaram
num jogo em que o colec-
tivo foi o principal argu-
mento da equipa.
A equipa júnior/sénior de-
frontou as fafenses do AC
Fafe num jogo de prati-
camente sentido único e
que resultou numa vitória
para a equipa da casa por
28-18. Mélanie Oliveira
apontou 9 golos, mas Da-
niela Faria e Jéssica Dias,
ambas com 5 golos, e Bár-
bara Soares com 4 golos fo-
ram as atletas que mais
golos marcaram.
O domingo terminou com o
encontro que opôs as ini-
ciadas à equipa maiorita-
riamente juvenil das bra-
carenses Manabola. As ini-
ciadas deram boa conta de
si. O jogo acabou desfa-
vorável, por 15-22, mas o
resultado não é fiel ao que
se passou no jogo. Os 6 go-
los de Raquel Rodrigues
merecem nota mais.
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ANDEBOL
DIDÁXIS É CAMPEÃ

DE DESPORTO ESCOLAR
No passado fim-de-sema-
na, a equipa feminina de
andebol da Didáxis sagrou-
se campeã regional de Des-
porto Escolar e apurou-se
para a fase final nacional.
Em S. João da Madeira, a
Didáxis venceu os jogos
com o Colégio de Gaia (30-
35) e com a Escola Secun-
dária Daniel Sampaio (47-

9). Como o resultado o de-
monstra foi mais disputado
o primeiro jogo do que o se-
gundo.
Depois de no ano passado
se ter sagrado vice-campeã
nacional de desporto esco-
lar, a equipa volta à final
four com o objectivo de
vencer. Este é um prémio
para as jovens atletas da

que alinham nas juvenis e
nas seniores (no desporto
federado) e ainda compe-
tem no desporto escolar.
No desporto federado, as
infantis contam por vitórias
todos os jogos disputados.
Desta vez receberam e ven-
ceram a Juventude do Mar
por 22-21, num jogo dis-
putado até ao último se-

gundo. A Didáxis disputou
o jogo contra uma equipa
juvenil tendo-se apresen-
tado unicamente com atle-
tas iniciadas. De realçar os
6 golos apontados pela
atleta Andreia Gonçalves.
As infantis deslocaram-se
ao recinto da Juventude do
Mar e perderam por 36-25,
apesar de uma primeira
parte muito equilibrada. A
atleta da AA Didáxis Rita
Passos apresentou-se em
bom nível apontando 8 go-
los. Actualmente a AA Di-
dáxis ocupa o 2º lugar da
tabela classificativa, logo a
seguir à Juventude do Mar.
As seniores também se des-
locaram ao recinto da Ju-
ventude do Mar para de-
frontar uma equipa que mi-
lita na 1ª divisão nacional.
A derrota seria esperada
pois, além da AA Didáxis
jogar na 2ª divisão, a sua
equipa é composta maio-
ritariamente por atletas ju-
venis e juniores. Ainda as-
sim, a equipa de Riba de
Ave esteve por diversas
vezes à frente do marcador.
Na 2ª parte a equipa da
Juventude do Mar fez valer
a sua experiência e ritmo
competitivo para ultrapas-
sar as jovens da Didáxis. De
realçar a prestação da atle-
ta juvenil Diana Oliveira que
apontou 9 golos.
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